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Article 1r. Naturalesa i fonament 
 
De conformitat amb el que es preveu en l’article 127 i 41 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
de les hisendes locals, s’estableix el preu públic per la realització d’espectacles musicals 
gestionats per l’ajuntament de Bot. 
  
Article 2n. Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable, d’aquest preu públic, les actuacions realitzades per 
l’organització i realització de qualsevol tipus d’espectacle i menjars populars. 
 
Article 3r. obligats al pagament 
 
Estan obligats al pagament del preu públic els qui es beneficiïn de la prestació del servei, 
o activitat que es realitzi. 
 
Article 4t. Naixement de l’obligació 
 
L’obligació de pagar el preu públic naix amb l’inici de la prestació del servei o la realització 
de l’activitat. 
 
Article 5è. Quantia  
 
La quantia del preu públic es fixarà d’acord amb el catxet de l’espectacle o cost de l’acte a 
partir dels següents barems: 
 

 
Catxet /cost del serveis 

 
Preus públics 

Fins a 3000,00 € 5 € 

De 3001,00€ a 6.000,00 € 6 € 

 
Article 6è. Exempcions i bonificacions.  
 
Es preveu la bonificació d’un euro per la compra anticipada de les entrades en llocs de 
venda autoritzats. 
 
Article 7è. Pagament.   
 
El pagament es realitzarà abans de l’inici de cada activitat. 
 
 
 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27  

REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LA REALITZACIÓ D’ESPECTACLES. 
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Disposició final 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia següent de la publicació en el BOPT. 
 
Segon.- Aquest acord provisional i els textos de l’ordenança fiscal reguladora de les activitats 
extraescolars que s’hi annexa s’han d’exposar al públic en el tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual els interessats podran examinar 
l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord 
provisional.  L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança fiscal 
reguladora de les activitats extraescolars, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, 
moment en que entraran en vigor. 
 
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 


